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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This research has been written with the aim 
of studying and comparing the reflection of music in the poetry of Shahriyar 
and Ebtehaj. In order to achieve this, the authors have studied words and terms 
related to music (instruments, musicians, Iranian original music, general 
musical terms, musical occupations, musical verbs). In addition, we examined 
the forms of imagination and literary function of the words of music in the 
poetry of Shahriyar and Ebtehaj. After examining the musical samples of 
Shahriyar and Ebtehaj's poems, we expressed the similarities and differences in 
the reflection of music in the poetry of these two poets. 
METHODOLOGY: This research is a library and has been done by descriptive-
analytical method. 
FINDINGS: This study shows that music has been an instrument for these two 
poets; A tool for conveying their intended concepts and themes. 
CONCLUSION: One of the most important aspects of the similarity between the 
musical verses of Shahriyar and Ebtehaj is bio-music, addressing the poet's self 
and the high frequency of accompanying music with sadness. The most 
important aspects of the difference in the musical reflection of Shahriyar and 
Ebtehaj's poetry can be found in the musical view and attention to musicians. 
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 مقدمه
شیوه  صاویر       هنر از دیرباز به  صطالحات و ت شاعران ا ست.  شعر راه یافته ا ها و اهداف دونادون به آثار ادبی و بویژه 

شعر خویش راه داده  در این میان تأثیر موسیقی و اصطالحات آن در آثار بسیاری از     اند. و از آن بهره جسته  هنری را به 

ی تخصصی با موسیقی نگاهی صرفاً موسیقایی و خالی از خیال شاعرانه داشته و          شاعران مشهود است. دروهی بسبب آشنای      

و آن را در خدمت مفهوم موردنظر خویش قرار  دروهی نیز موسیقی و واهدان وابسته بدان را با اندیشه و نگرش خویش آمیخته   

 ر آثار ایشان، بُعدی از ابعاد وجودیتردید بسامد باالی واهدان تخصصی شاعران و نویسنددان دبی اند.داده و پرورانده

شکار میکند. ادرچه بجز این عامل، عوامل دیگری نیز در انتخاب واهدان تأثیر دارد؛ عواملی همچون   آنان را بر ما آ

شاعر، سنت و میراث ادبی دذشته، محیط زنددی او و        » شاعر بویژه حاالت روحی وی، مخاطبان  شخصیت فردی 

(. یکی از معیارهای سنجش میزان ارتباط شعر   36: 4395)پورنامداریان، « زدار شاعر اوضاع اجتماعی و سیاسی رو   

و موسیقی، كاربرد و حضور اصطالحات موسیقی در اشعار شاعران است. بررسی كمیت و كیفیت این اصطالحات،          

ا ن و تصاویری ر نشاندهندۀ آن است كه شاعر تا چه اندازه با موسیقی مأنوس بوده و با بهره از موسیقی چه مضامی      

 ساخته و پرداخته است.

آزمایی های دونادون و قالبهای مختلف شعری طبعپردازی است كه در حوزهمحمدحسین شهریار شاعر و سخن

ای از اشعار كاركردی ادبی كرده است. موسیقی یکی از هنرهایی است كه به شعر شهریار راه پیدا كرده و در پاره

از  انان همنشین بوده كه او را یکیدیز آنچنان به موسیقی اشراف داشته و با موسیقییافته است. هوشنگ ابتهاج ن

 اثردذارترین مدیران موسیقی ایران در تاریخ رادیو میدانند.

مطالعه، بررسی و تحلیل برخی اشعار شهریار و ابتهاج بدون شناخت واهدان موسیقایی، معنای آنها و شیوۀ قرار 

صی های تخصدیگر دشوار است. یکی از دالیل این دشواری ارجاعاتی است كه آنها به واهه درفتنشان در كنار واهدان

میدهند. همچنین این آداهی به التذاذ بیشتر از شعر این دو شاعر منجر خواهد شد.  موسیقیدانانموسیقی و 

اج ای به استخركتابخانهدیری از منابع نگارنددان در این مقاله بر آنند تا به روش آماری ی توصیفی و با بهره

، موسیقی اصیل ایرانی، اصطالحات عام موسیقی، مشاغل موسیقایی، موسیقیداناناصطالحات موسیقی )سازها، 

براین به كاركرد ادبی واهدان موسیقی در شعر شهریار فعلهای موسیقایی( در شعر شهریار و ابتهاج ب ردازند. عالوه

از بررسی موارد موسیقایی شعر شهریار و ابتهاج، به بیان وجوه شباهت و و ابتهاج نیز پرداخته خواهد شد. پس 

 تفاوتهای بازتاب موسیقی در شعر این دو شاعر خواهیم پرداخت.

 

 سابقۀ پژوهش
درمورد بازتاب موسیقی در آثار شاعران كالسیک و معاصر تا كنون پژوهشهایی صورت درفته است. از جمله میتوان 

 ه كرد:به پژوهشهای ذیل اشار

( به بازتاب اصطالحات و آالت 4343« )حافظ و موسیقی»( و 4343« )منوچهری و موسیقی»مالح در كتاب 

ویژدیهای حکایات موسیقایی »( در مقالج 4399زاده )موسیقی در شعر این دو شاعر پرداخته است. منصوره ثابت

االولیا را بررسی كرده است. نجاتی و و تذكره های عطاربافت و ساختار موسیقایی منظومه« در آثار عطار نیشابوری

( در 4344زاده بافقی )، دهقان«آالت و اصطالحات موسیقایی در شعر فرخی سیستانی»( در مقالج 4394دهرامی )

( در 4343، بیگی هرچگانی )«بررسی كاركرد ادبی عناصر و اصطالحات موسیقی در غزلیات شمس»نامج پایان

نامج ( در پایان4343خانیانی )، سام«حلیل اصطالحات، آالت و الحان موسیقی در كلیات صائببررسی و ت»نامج پایان
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( به بازتاب 4345« )رباب رومی»همچنین مهدی ستایشگر در كتاب «. بازتاب موسیقی در كلیات دیوان جامی»

( به پیوند شعر سایه با 4341« )سایه و موسیقی»موسیقی در شعر موالنا پرداخته است. مهدی فیروزیان در مقالج 

های موسیقایی در ( ضمن ارائج فرهنگ بسامدی واهه4347« )موسیقی ایرانی در شعر سایه»موسیقی و در كتاب 

 شعر سایه، به ایهامهای موسیقایی شعر او نیز پرداخته است. 

ر هیچیک از این پژوهشها اند. داغلب كتابها، مقاالت و پژوهشها در این حوزه بر یک موضوع و یک شاعر تمركز كرده

به بررسی و مقایسج بازتاب موسیقی در شعر شهریار و ابتهاج پرداخته نشده است. این مقاله در نظر دارد با مطالعه، 

مقایسه و بررسی موسیقی در شعر شهریار و ابتهاج، نشان دهد كه موسیقی در ذهنیت دو شاعر همعصر و آشنا با 

متفاوت چگونه بازتاب یافته است. در این پژوهش بدنبال پاسخ به این پرسشها بینیهایی هم و با نگرش و جهان

ر ، موسیقی چه بازتابی در شعموسیقیدانانایم: با توجه به اشراف و آداهی شهریار از موسیقی و ارتباط وی با بوده

ازتاب ثیر پذیرفته است؟ باو داشته است؟ شعر هوشنگ ابتهاج تا چه اندازه از دانش، آداهی و تسلط او به موسیقی تأ

 موسیقی در شعر شهریار و ابتهاج چه شباهتها و تفاوتهایی با هم دارد؟

 

 بحث و بررسی

ای است كه در زبان روی میدهد و در حقیقت، دویندۀ شعر با شعر خود، عملی در زبان انجام شعر حادثه»شعر: 

: 4344)شفیعی كدكنی، « تمایزی احساس میکندمیدهد كه خواننده میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی 

 عناصر اصلی شعر عبارت است از زبان، موسیقی»(. شفیعی كدكنی به عناصر اصلی شعر اشاره كرده و دفته است: 3

 )همان: پنج(.« های بیشماری استو تصویر و هریک از این عناصر دارای اجزاء و شاخه

مل موسیقی و وزن و آهنگ تأكید بسیاری شده است. امروزه نیز در تعاریف كالسیک شعر در ادبیات ما بر عا»

نظر آثار (. از نقطه44: 4394)روزبه، « آهنگ و موسیقی در تعریف شعر یکی از عناصر عمده و اساسی بشمار میرود

غلب ااست كه با چنگ و غیره توأم میشده و  هایی بودهو عالیم تاریخی، میتوان دفت كه شعر ابتدایی همان سروده

است كه با تغنی و رقص طوایف مختلف در معابد خودشان و برای ابراز بنددی و خضوع این سرودها مذهبی بوده 

 (. 94اند )همایی: برای الهج خودشان میخوانده

سنتی در ایران و بویژه در قرن چهارم و پنجم معمول بوده است كه شعرای بزرگ شعر خود را اغلب با موسیقی 

های موسیقی میخواندند یا چنان میسرودند كه دیگران بخوانند. و قصاید خود را در یکی از پرده آمیختنددرمی

شاعر بزرگ به كسی اطالق میشده است كه هم بتواند خوب شعر بسراید و هم خوب ساز بنوازد و هم آواز دلکش 

اعر داشته باشد كه اشعار ش« راوی»بهره میبود، میبایست كسی را به اسم داشته باشد و ادر شاعر از نعمت آواز بی

 را در مجلس بزردان به آواز بخواند.

ه ای یونانی است كواهۀ  موسیقی یا موزیک كه داهی در ادبیات فارسی از آن به موسیقار نیز یاد شده است،  واههموسیقی: 

ود موسیقی خالکبیر موسیقیدر كتاب پس از ترجمج كتابهای علمی یونانی به زبان عربی، در این زبان داخل شده است. فارابی 

نی های مختلف كه به ترتیب معیّمعنی لفظ موسیقی الحان است. لحن داه بر دروه )جماعت( نغمه»را اینگونه تعریف میکند: 

 دها كه به وجهی معیّن تألیف شده باشند و حروفی مقترن به آنها باشنمرتب شده باشند اطالق میشود، و داه بر دروهی از نغمه

: 4375ارابی، )ف «كه از تركیب آنها الفاظی معنیدار ساخته شده باشد كه این الفاظ، بنا بر معمول، بر فکر و معنایی داللت دارند

44.) 
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اند و شعر خاستگاهی جز به موسیقی همواره شاعران بزرگ، آداه و ناآداه، بزردترین شیفتگان موسیقی بوده»

عر، در تحلیل نهایی بازدشتشان به این تعریف خواهد بود: شعر تجلی موسیقایی رساندن زبان ندارد. همج تعریفهای ش

های دونادون این موسیقیند و موسیقی در این كاربرد مفهومی زبان است. تصویر، معنی، بیان و همه و همه جلوه

دیکی آنها به این تر از مفهوم عرفی و معهود خویش دارد. توفیق همج شاهکارهای ادبی جهان، به میزان نزدسترده

 (.394و  394: 4344)شفیعی كدكنی، « حوزۀ مفهومی موسیقی است

بزردترین امتیاز شهریار در شعر عصر ما دو چیز است: یکی »شهریار از غزلسرایان برجستج معاصر است. شهریار: 

. دستکم در شهریار، اندو ظاهراً این دو موضوع، در اصل، دو روی یک سکّه« خیال رمانتیک»و دیگر « صدق عاطفی»

دقِ . ادر صناپذیر استتجزیه« خیال رمانتیک»از « صدق عاطفی»و شاید هم در بعضی دیگر از شاعران رمانتیک 

عاطفی را چیزی فراتر از صدقِ منطقی بدانیم، میتوانیم براحتی قبول كنیم كه او در جهان تخیل خویش با بسیاری 

ام یا بخشِ اعظم آن ماجراها هردز در قلمرو واقع و جهان حقایق منطقی از ماجراها روبرو بوده است كه شاید تم

 (.171و  173: 4346)شفیعی كدكنی، « وجود نداشته است؛ حتی همان ماجرای عشقی او

های دونادون است. احاطج شهریار نشینی و معاشرت وی با هنرمندان در حوزهبسیاری از اشعار شهریار بازتاب هم

دانی شهریار موسیقی»ه است كه شعر او مشحون از اصطالحات، مفاهیم و آالت موسیقی باشد. به موسیقی سبب شد

(. او 365: 4315)بیگدلی، « ای پدید آورده است.تواناست كه شعر و موسیقی را با هم آمیخته و آثار ادبی ارزنده

ه شعر ب ه هاورود مستقیم این واه تصاویری متأثر از دانش موسیقایی خود پدید آورده است. این تصاویر داه بمنزلج

بعنوان موضوع و مضمون اصلی بوده و داه در خدمت صورخیال شعر او قرار درفته است. شیفتگی شهریار به 

موسیقی در بیت بیت شعر او خود را نشان میدهد. ادرچه شهریار تنها شاعر معاصری نیست كه موسیقی را به شعر 

 برانگیز است. موسیقی تأملخود راه داده، تنوع مواجهج وی با 

در رشت متولد شد. وی به همان اندازه در تغزّلهای عاشقانه  4354این غزلسرای توانا در ششم اسفند ابتهاج: 

های وی عمدتاً از مضامین دیرا و استعارات و صورخیالی بدیع های سیاسی و مردمی. سرودهموفق بود كه در سروده

دار است. در اشعار نو ابتهاج نیز ابتکارات و فصاحت و روانی بخوبی دیده میشود و از عشق و مردم و سیاست برخور

 انانموسیقیدشناسی آداه است و دذشته از همنشینی با برترین سایه موسیقی(. »136ی  134: 4344توحیدی، )

هایی آزمودهپژوهی معاصر و آرشیوداری و ضبط خصوصی موسیقی، خود در زمینج آهنگسازی، خواننددی و موسیقی

موسیقی در زنددی سایه جایگاهی واال داشته است. او شیفتج موسیقی، همنشین (. »4-7: 4341دارد )فیروزیان، 

 «سرا و از مدیران اثردذار در زمینج هنر موسیقی بوده استشناس، ترانهمانند روزدار، موسیقیخنیادران بزرگ و بی

 (.61-7: 4347)فیروزیان، 

 

 ر شعر شهریار و ابتهاجبازتاب موسیقی د
این بخش از مقاله به بررسی بازتاب موسیقی در شعر شهریار و ابتهاج می ردازد. شهریار و ابتهاج هر دو سواد 

حافل وآمد به مآشنا بوده و معاشرت میکردند. آداهی موسیقایی ایشان و رفت موسیقیدانانو با  موسیقایی داشته

ده و این زیست در ساخت و پرداخت نگاه ادبی ایشان و آمیختن این نگاه موسیقی، زیستی موسیقایی را سبب ش

 با موسیقی اثر دذاشته است. 

 انواع ساز در شعر شهریار و ابتهاج
ساختگی كارها، »مفهوم حقیقی و مجازی برای آن ذكر شده است:  هجدهساز معانی متعددی دارد. در فرهنگها 
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: 4375)بوستان، « اهی و سازداری و آلت موسیقی )كه زنند یا نوازند(سامان، راه و شیوه، هدیه، همدلی و همر

(. سازهای ایرانی ازلحاظ جنس سه نوعند: فلزی، سفالی، و چوبی و هركدام از اینها ازلحاظ نوع و نحوۀ تولید 376

خود به ای. هریک از این سه دروه نیز ای یا ضربهبندی میشوند: زهی، بادی، و كوبهصوت به سه دروه طبقه

 ای، و زهی ی كوبشی. بادی شامل: باز و مجرایی.ای، آرشههای دیگری تقسیم میشوند. زهی شامل: زخمهدسته

رو عمدۀ توجه شهریار به سازها به درایش او به آن ساز و یا معاشرت با نوازنددان آن ساز بستگی داشته است. ازاین

ساز  35رخی سازها نیز نامی بمیان نیامده است. در مجموع نام بعضی سازها بسامد باالیی در شعر او داشته و از ب

بار است. بسیاری از سازها نیز تنها  44با فراوانی « چنگ»در شعر شهریار ذكر شده است. باالترین بسامد از آن ساز 

 اند. یک بار ذكر شده

ا ه است. در بسیاری از ابیات ساز بشهریار در بعضی ابیات نگاهی متفاوت و فراتر از پرداختهای معمول به ساز داشت

واهۀ دیگری همراه میشود و معنای آن كلمه را نیز موسیقایی میکند و بخشی از كاركرد ساز را به آن میبخشد )ساز 

بخت، ساز غزل، ساز دل و ...(. مهمترین مضامینی كه در شعر شهریار با ساز ساخته و پرداخته شده عبارت است 

ز با احوال نوازنده، خواننده و شنونده، شیوۀ نوازنددی ساز، و جایگاه واالی ساز. شهریار در از عشق، غم، همراهی سا

بعضی ابیات خود را به ساز تشبیه و از معشوق نواختن را طلب كرده است. ازآنجاكه موسیقی جایگاهی واال نزد 

یی در خور واداشته است؛ مانند ساز شهریار داشته، بعضی سازها جنبج قدسی یافته و نوازنده و مخاطب را به كنشها

از مهمترین كاركرد سازها در شعر شهریار، برانگیختن غم و شادیِ نوازنده و شنونده است. داه به تناسب «. ارغنون»

ای شده است؛ هایی با آن ساز همراه شده و این همراهی غالباً منجر به تصویرهایی تکراری و كلیشهنام ساز، واهه

شهریار با جان بخشیدن به بسیاری از سازها، از برانگیختن احساسات آنها و كنشهای برآمده «. چنگ»مانند ساز 

از احساسات دفته است. بسامد غم و اندوه در این میان باالتر است. سازها در بسیاری از ابیات، دستمایج تداعیها و 

سازیها بردرفته از ساختمان سازهاست. پرداختهای عاشقانج شاعر قرار درفته است. تعدادی از تصویرها و مضمون

، بیش از سازهای دیگر است. غالب تصویرسازیها و «چنگ»و « نی»دونه تصویرسازیها با ساز بسامد این

آفرینیهای بردرفته از ساختمان سازها، تکرارِ تصویرهای قدماست. در شعر قدما بعضی سازها همچون مضمون

. شهریار اینگونه سازها را در همان معنا و نماد رایج آنها بکار برده است، اندنماد مفاهیمی بوده« دهل»و « جرس»

ای ازهآفرینی تهیچ تصویرسازی و مضمونرو تصویرسازیهایش با این سازها تازدی ندارد. تعدادی از سازها بیازاین

د آمده است. مانن آنکه آن ساز تشخصی در بافت معنایی بیت داشته باشد، با همان چینش آشنا و تکراریو بی

بگیرید از دف و »اما كاركردی كه از این سازها طلب میکند، تازه است. « دف و چنگ»در همراهی با « چغانه»

را همراه با شادی و شور و « عزای شاعرانه»(. او 797: 4394)شهریار، « چنگ و چغانه/ برای من عزایی شاعرانه

جایگاه اجتماعی، فرهنگی، هنری و ... نوازندۀ آن است و هدف شاعر طرب و نوای ساز میداند. بعضی سازها نمایندۀ 

در تار دل به لرزه درآید نوا یکیست/ دو زهره »ها بوده است. مانند: از اشاره به آن ساز، تقابل و مقایسج جایگاه

 (.644: 4)همان، ج « چنگ یا زن چوپان چغر زند

زمان كه از این ای خای است. شهریار آن دود به منطقهبعضی سازها عمومیت بیشتری دارند و بعضی سازها مح

ا شهریار بعضی سازها را ب«. چگور»سازها میگوید، به ویژدیهای این نوازنددان محلی نیز اشاره میکند؛ مانند ساز 

 در این نوع كاربردها از سایر سازها باالتر است. « چنگ»ها و روایتهایی از دذشتگان همراه میکند. بسامد قصه

در اعتقادات، در شعر شهریار بعضی سازها همچون دف نمایندۀ شادی و شور و شعفند. نام بعضی سازها تداعی

، «صور»آفرینی و تصویرپردازیهای شاعر است. مانند ساز مضمونباورها و روایتهایی تاریخی است و همین زمینه
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تار مینواخته و آورد. شهریار سهكربال را بیاد می )با همراهی نوا( كه واقعج« نی»و « رباب»و نیز سازهای « ناقوس»

آفرینیهای بسیار قرار درفته است. هنگام مطالعج شعر این همراهی و نزدیکی، دستمایج تصویرپردازیها و مضمون

نگاه او به این ساز در مقایسه با سازهای دیگر شدیم. تفاوتهایی  كه رسیدیم، متوجه تفاوت« تارسه»شهریار به ساز 

كه ناشی از ارتباط و نزدیکی عمیق او با این ساز است كه خود موضوع تحقیقی جدادانه است. عشق، شعر و 

 است.« تارسه»پردازیهای شهریار با ساز موسیقی سه ضلع اصلی مثلث مضمون

تین نخس»شهریار داه با توجه به كاركرد و نقش ساز، لحنی متناسب با آن ساز برمیگزیند. مانند ساز شی ور: 

(. شهریار به موسیقی در آثار 565: 4)همان، ج « حکومت كه در غرب ایران/ برافراخت پرچم ابا كوس و شی ور

شاهنامه طبل ما و كوس ماست/ »شناخته است. ادبی توجه داشته و با توجه به روحِ اثر، صدای ساز غالب در آن را 

دفته « نی»ر در ابیات بسیاری آن هنگام كه از (. شهریا946: 6)همان، ج « مثنوی چنگ و نی و ناقوس ماست

نامه نیز اشاره كرده است. شهریار به معنای ایهامی بعضی سازها نظر داشته و مضامین و است، به مولوی و نی

 اشاره كرد.« قانون»تصاویری متناسب با این كاركرد پدید آورده است. از جملج این سازها میتوان به 

 

 شعر شهریار: انواع ساز در 0جدول 
نام 

 ساز

نام  شمار

 ساز

نام  شمار

 ساز

نام  شمار نام ساز شمار نام ساز شمار

 ساز

 شمار

 4 تنبک 1 كوس 4 صور 4 بربط 1 جرس 61 تار

 4 زنگ 4 نقاره 4 كمانچه 1 تنبور 35 نی 44 چنگ

 4 سوت 6 موسیقار 4 دیوان 3 زنگ 7 رباب 44 نای

 1 شی ور 45 ارغنون 6 بربط 6 سنج 3 بربط 41 تارسه

 4 دایره 7 طبل 4 چغانه 3 چغور 6 عود 4 ویولون

 455 ساز 45 سنتور 4 ضرب 5 قانون 3 دف 7 ناقوس

 
باالترین بسامد را داراست.  در شعر ابتهاج  14با فراوانی « نی»ساز در شعر خود نام برده است. ساز  45ابتهاج از 

، «نوازنده»ه شده است اما این همراهی با تأكیدهایی كه بر همرا« آواز»با « ساز»نیز مانند بسیاری از شعرها 

ای درفته است. ابتهاج در بسیاری از ابیات و سطرهای شعر خود با وبوی تازهمیشود، رنگ« شنونده»و « خواننده»

 بخشیدن به سازها و اشاره به كنشها و واكنشهای سازها به نقد وضعیت موسیقی پرداخته است.جان

قش و كاركرد هر ساز، داه بعضی سازها نمایندۀ ویژدی یا ویژدیهایی معرفی شده و از این رهگذر با با توجه به ن

سازی دیگر مقایسه میشود. ابتهاج این نگاه و كاركرد را با تأكید بر وجه انسانی پرورده است. در این نوع پرداختها، 

 اند.دهای برای هدف و مضمونی متعالی بوساز و واهدان موسیقایی وسیله

و نوازنده اشاره میکند. او حیات ساز را وابسته به « ساز»، به ارتباط عمیق «ساز»داه ابتهاج با جان بخشیدن به 

اش میداند كه در فقدان نوازنده، میل و شوقی به زیستن و ادامج هنر ندارد. همچنین با اشاره به حیات نوازنده

 ها میگذرد، به بیان و نقد شرایط موسیقی جامعه نیز می ردازد.و حوادثی كه بر این ساز« چنگ»سازهایی مانند 

ابتهاج به نقش و سابقج هر ساز توجه دارد و متناسب با این نقش و پیشینه، فعل و فاعلهایی را با سازها همراه 

ور/  بشنو ای جالد/ میخروشد خشم در شی»میکند و نتیجج این همراهی تصویرپردازیهای تازه و محکم است. مانند: 

 (.59)ابتهاج: « میکوبد غضب بر طبل

در ساز منعکس میشود. ابتهاج بارها خود را به ساز مانند كرده و در « من»شاعر است، این « من»داه كه سخن از 
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این تشبیهات در پی تصویر كردن وصل، شکوفاییِ پس از وصل و دفتن از غم درونی بوده است. داه تصاویری و 

اخته و پرداخته است، نتیجج نگاه تازه و متأثر از وقایع اجتماعی است. در برخی از اشعار مضامینی كه از سازها س

 نشانج اندیشه و آداهی است و نوای نای، نشر و بهره بردن از این اندیشه است.« نای»او ساز 

ت. در ریده اساست او مضامین و تصاویر متعدد و دونادونی با این ساز آف« نی«پربسامدترین ساز در شعر ابتهاج 

مانند كرده و در این همانندی به ظاهر نی و شیوۀ نواخته شدن آن نظر داشته است. « نی»ابیات بسیاری خود را به 

ست. ا« نی»شده با وپرداختهاجتماعی از مهمترین و پربسامدترین مضامین ساخته -مضامین عاشقانه و انتقادی 

لنددی و شکوفایی است. همچنین دستمایج خلق مضامینی مبتنی بر در شعر ابتهاج مظهر آداهی، دانایی، با« نی»

 تلمیح و اشارات نیز بوده است.

 : انواع ساز در شعر ابتهاج2جدول 
نام 

 ساز

نام  شمار نام ساز شمار

 ساز

نام  شمار

 ساز

نام  شمار

 ساز

نام  شمار

 ساز

 شمار

 43 ساز 4 سرنا 43 ساز 14 نی 45 نای 1 تار

   4 شی ور 3 طبل 9 چنگ 1 جرس 1 ناقوس

   4 عود 4 رباب 4 دف 6 ارغنون 4 تنبور
 

 در شعر شهریار و ابتهاج موسیقیدانان

ر بای همنشین بوده و در شعر خود بارها از آنها نام برده است. او در این اشارات عالوهشهریار با هنرمندان برجسته

ازتاب دیوان شهریار از نظر ب»او نیز اشاره میکند. ویژدیهای موسیقایی موسیقیدان، به صفات و خصال نیک اخالقی 

 «بسیاری از خصوصیات هنرمندان معاصر شاعر مرجع خوبی برای بررسی سیر و تحول هنر معاصر بشمار میرود

 (.69: 4374)س نتا، 
ر به خود اختصای داده است. شهریار د موسیقیدانانمورد باالترین بسامد را در میان  63با « ابوالحسن صبا»

از و دان و تأثیر سو هنر ایشان دفته است. داه از همنشینی با آن موسیقی موسیقیدانانجای دیوان خویش از جای

نوای او دفته، داه نام موسیقیدان تداعیگر تصویرها و مضمونهایی تازه بوده و داه بدون تصویر و مضمونی نو تنها به 

ها با ر اشعاری در رثای نوازنددان سروده و در این سرودهكنش آن موسیقیدان اشاره كرده است. همچنین شهریا

 اش اشاره كرده است. جان بخشیدن به سازها، به پیوند عمیق ساز و نوازنده
 

 در شعر شهریار موسیقیدانان: 3جدول 
نام 

 دانموسیقی

نام  شمار

 دانموسیقی

نام  شمار

 دانموسیقی

نام  شمار

 دانموسیقی

نام  شمار

 دانموسیقی

 رشما

ابوالحسن  7 باربد

 صبا

 4 دوامی 4 عبادی 9 شهناز 63

حبیب  1 نکیسا

 سماعی

حسین  4 دوامی 5

 تهرانی

 4 طاهرزاده 4

قمرالملوک  4 بخشتاج

 وزیری

 4 خاندرویش 4 بنان 4 قدیری 4

 4 اقبال 6 عبادی 4 داوود 4 مشتاق 7 دلکش

     4 امیرجاهد 4 شیدا 4 عارف
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 هایشابتهاج در مقایسه با شهریار، بسیار اندک است. حتی در آن دسته از سروده در شعر موسیقیدانانحضور 

ه مورد با س« لطفی»و « كسایی»های معاصر نیز بندرت به نام آنها اشاره میکند. دربارۀ نوازنده، آهنگساز یا خواننده

ها دفتگوهایی با آن ین سرودهاند. مضمون غالب ابه خود اختصای داده موسیقیدانانباالترین بسامد را در میان 

 دان، اشاره به هنر او و نیز بیان درد و اندوه شخصی و اجتماعی است.موسیقی

 

 در شعر ابتهاج موسیقیدانان: 4جدول 

نام 

 دانموسیقی

نام  شمار

 دانموسیقی

نام  شمار

 دانموسیقی

نام  شمار

 دانموسیقی

 شمار

محمدرضا  4 صبا 3 لطفی 3 كسایی

 شجریان

4 

 

 صطالحات تخصصی موسیقایی در شعر شهریار و ابتهاجا

ها و مقامهای موسیقی از اصطالحات خای این هنر بشمار میروند. مرتضی حنّانه در تعریف ها، پردهها، دوشهدستگاه

های مخصوی آن مورد مجموعه اجزای یک آهنگ كه در یک دام یا مقام همراه با حفظ فاصله»دستگاه مینویسد: 

کار ها ببطور یقین این كلمه در تعزیه»(. ستایشگر دربارۀ دوشه مینویسد: 44: 4345)حنانه، « رار دیرداستفاده ق

 الروحبهجت(. و وجدانی به نقل از 719: 4345)ستایشگر، « ها وارد ردیف موسیقی ما شده استمیرفته و از تعزیه

(. 436: 4394)وجدانی، « تایی بیشتر باشدو شاید چند 19یکی لحن مشتق یا فرعی است كه تعداد »نوشته است: 

در استعمال ارباب عمل موسیقی چنانکه بعدی شریف غالباً مستغرق آن بود، پس »دربارۀ پرده میگوید:  نفایس الفنونآملی در 

امروز هایی كه (. پرده در معنی دوشه و مقام و شعبه ذكر شده است. همچنین به زه454: 4347)آملی، « او، مرادف جمع باشد.

یش مقام در معنای موسیقای»مقام نیز از اصطالحات خای موسیقی است. برروی دستج ساز بسته میشود، پرده میگویند. 

 (.7: 4345)مسعودیه، « شدۀ بخشی از اصوات معین است در فضای یک سیستم تنالتوالی تثبیت

« نوا»موسیقی بهره برده است. دستگاه شهریار بسبب آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی از اصطالحات خای این نوع 

شهریار داه به كاركرد ایهامی اصطالحات تخصصی توجه و آن اصطالح  مورد باالترین بسامد را داشته است. 55با 

ای از واهدان متناسب همراه كرده است. همچنین معنای موسیقایی و غیرموسیقایی بعضی از اصطالحات، را با زنجیره

پردازیها یا تکراری و متأثر از شعر قدماست و یا تکرار یج ایهام و جناس شده است. اغلب مضمونسبب توجه او به آرا

ته، در ساخ« شور»مضمونها و تصاویری كه خودِ شاعر آفریده است. بعنوان مثال تصویرهایی كه شهریار با اصطالح 

 چند جای دیوان او تکرار شده است.

 

 شعر شهریار : اصطالحات تخصصی موسیقایی در5جدول 

 شمار نام شمار نام  شمار نام  شمار نام  شمار نام  شمار نام 

 6 راک 4 كرد 6 اصفهان 3 ماهور 3 همایون 55 نوا

 6 سارنگ 4 داد 6 بیات 3 عراق 3 مخالف 66 شور

 4 كاروان 4 لزدی 4 اهدپنجراست 4 داهسه 4 درآمد 3 بیداد

 6 رهاب 4 جاز 4 ترک 6 چهارداه 3 حجاز 4 ماهور

       4 خسروانی 4 سوزودداز 6 رازونیاز
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یکی از مهمترین نکات دربارۀ كاربرد اصطالحات تخصصی موسیقی در شعر ابتهاج این است كه در بسیاری از ابیاتِ 

اینچنین، ادرچه بیت موسیقایی است اما مضمونِ مسلط بر آن غیرموسیقایی است. شاعر از معنای موسیقایی 

 43با « نوا»برده و به عشق، درد و غم درونی و تاریکی و خفقان جامعه پرداخته است. دستگاه اصطالحات بهره 

 مورد باالترین بسامد را داشته است.

 : اصطالحات تخصصی موسیقایی در شعر ابتهاج1جدول 

 شمار نام شمار نام شمار نام شمار نام

 9 پرده 4 افروز مجلس 4 سوزودداز 4 بیداد

 4 مایه 43 نوا 3 رشو 4 رازونیاز

 4 راست 4 نوروز 3 عشاق 4 راک

 4 صفیر 4 همایون 4 لیلی و مجنون 4 سبز در سبز

 

 اصطالحات عمومی موسیقایی در شعر شهریار و ابتهاج

واهدان در بافت جمله پذیرای معانی متعددیند. از انواع این واهدان میتوان به واهدان مرتبط با موسیقی اشاره كرد. 

ان در دستج واهدان تخصصی موسیقی بشمار نمیروند اما در تعاریف موسیقایی حضوری چشمگیر دارند. این واهد

مورد باالترین بسامد را  69با « نغمه»این بخش در مقایسه با سایر بخشها فراوانی بیشتری دارد. در شعر شهریار 

طالحات عمومی موسیقی در مقایسه در میان واهدان و اصطالحات عمومی موسیقی به خود اختصای داده است. اص

اند. پردازیها و تصویرسازیهای پویاتری قرار درفتهمایج مضمونبا اصطالحات تخصصی موسیقی در شعر شهریار، دست

اند. عشق، غم و شادی وبوی موسیقایی دارند و هم مضامین دیگری را در خود پروردهاین دسته از اشعار هم رنگ

 وپرداخته شده است.با این اصطالحات ساخته است كه مهمترین مضامینی

 

 : اصطالحات عمومی موسیقایی در شعر شهریار7جدول 
 شمار نام  شمار نام  شمار نام  شمار نام  شمار نام  شمار نام 

 7 بم 49 سیم 4 كوک 67 ناله 3 الالیی 4 غرش

 7 زیر 4 رقص 44 زهره 47 موسیقی 5 آهنگ 65 زخمه

 6 مالدوش 4 رنگ 3 نوحه 5 سرود 45 آواز 4 مویه

 7 الحان 4 لحن 1 زمزمه 6 قول 3 آوازهم 4 شعر

 3 اغانی 1 پنجه 44 ترانه 41 غزل 6 آوا 69 نغمه

 4 تغنی 5 مضراب 3 غلغله 6 پاكوبان 4 صدا 4 طنین

 3 طرب 4 زنانكف 3 دستگاه 6 طنین 4 دلبانگ 4 پرده

 4 فتصنی 3 مقامات 6 مقام 4 چاووش 4 مغنی 6 تغنی

 5 سماع 3 خروش 6 فغان 5 بانگ 4 فرود 4 دوشه

 4 ولوله 3 موزیک 4 مارش 6 صوت 4 نعره 6 راه

 3 غلغل 4 جاز 4 سمفونی 6 سرود 4 نت 4 پنجه

 4 غلغله 4 عاشق 4 غریو 4 حنجره 6 حدی 4 كنسرت

 
مومی موسیقی به خود مورد باالترین بسامد را در میان واهدان و اصطالحات ع 43با « نغمه»در شعر ابتهاج 
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اختصای داده است. ابتهاج اصطالحات عمومی موسیقی را نیز همچون اصطالحات تخصصی موسیقایی دستمایج 

خلق مضامین و تصاویری با محوریت عشق، احوال درونی و نقد شرایط اجتماعی قرار داده است. نگاه و نوع 

 ست.پرداختهای او غالباً تازه و به دور از تکرارهای رایج ا

 

 : اصطالحات عمومی موسیقایی در شعر ابتهاج0جدول 
 شمار نام  شمار نام  شمار نام  شمار نام  شمار نام  شمار نام 

 4 پرده 4 دوشمال 6 شعر 4 رگ 4 پنجه 3 آواز

 4 رقص 4 لحن 4 خوانیهم 7 زخمه 4 ترانه 4 اوج

 4 دانگشش 6 موسیقی 1 غزل 4 زیر 4 خروش 3 آهنگ

   9 ناله 4 فرود 3 سرود 4 قول 1 بانگ

   43 نغمه 4 فغان 6 سیم 5 راه 4 بم

 

 مشاغل و كنشهای موسیقایی در شعر شهریار و ابتهاج

وحال صاحبان این مشاغل دارند. بوستان در های مرتبط با مشاغل موسیقایی نگاهی به حسبخشی از دیدداه

اند. از ت و رازپردازیها هنگام ساختن ساز با چوب دفتهسازسازها از مغازال»ای دربارۀ سازسازها مینویسد: مقاله

یاد صبا نقل میکند كه ایشان دفته بودند هرداه دل و دماغی ندارم و به سراغ سازسازی میروم چوب مرا جواب زنده

(. از دیگر مشاغل و كنشهایی كه با موسیقی مرتبط است میتوان به نوازنددی و 373: 4375)بوستان، « میکند

 خوانی و كنشهای مرتبط با اینها اشاره كرد. آوازی و همسرایی و همترانه

مورد  4با « چنگی»در بین مشاغل موسیقایی عمدۀ توجه شهریار به نوازنددی است. در بین مشاغل موسیقایی، 

« ازسوان مشق نکرده ارغنون»بیشترین بسامد را داراست. شهریار داه تنها به شغل و كنش اشاره میکند مانند 

های طبیعی و اشیاء، مشاغل و كنشهای موسیقایی را به آنها بخشیدن به پدیده(. داه با جان 954: 4394)شهریار،

ارِ كوب، چننسبت میدهد. در این نسبت دادنها غلبه بر كنشهای پویاتر و پرتحركتر است مانند: صنوبرِ پای

ل و كنشهای موسیقایی بردرفته از شعر قدماست؛ مانند ای از تصاویر و مضمونهای مرتبط با مشاغافشان. پارهدست

ساخته و پرداخته است. همچنین برخی از مشاغل و كنشهای موسیقایی به « نایی»و « چنگی»تصاویری كه با 

 «.سازچنگ غزل»، «دمسازی ساز صبا»، «سازارغنون دستان»سازها نسبت داده شده است؛ مانند 

 

 یی در شعر شهریار: مشاغل و كنشهای موسیقا9جدول 
 شمار نام شغل شمار نام شغل شمار نام شغل شمار نام شغل شمار نام شغل

 4 لهجهخوش 7 مطرب 4 مغنی 6 سازنغمه 4 تارزن

 4 خنیادر 4 رودنواز 3 سازدستان 4 سرانغمه 4 چنگی

 4 نواسنج 4 نوازنی 4 قوّال 3 آوازهم 4 نایی

 4 نوازارغنون 6 سازارغنون 1 مطرب 4 سازغزل 6 نوازنده

   5 دمساز 6 افشاندست 3 پاكوبان 4 زننی

 
ابتهاج ادرچه به مشاغل و كنشهای موسیقایی كم اشاره كرده اما در همین تعداد اندک، طیفی دسترده شامل 

میتوان  دانسان، اشیاء، عناصر طبیعت و مفاهیم انتزاعی را به كنشهای موسیقایی پیوند داده است. از جملج این موار
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اشاره كرد. « خیزنی ناله»، و «كوبزهرۀ پای»، «سرانگاه نغمه»، «لب دمساز»، «آوازمرغان هم»، «چنگیِ زمانه»به 

 مورد فراوانی بیشترین بسامد را داراست. 5با « دمساز»در بین كنشهای موسیقایی، 

 

 : مشاغل و كنشهای موسیقایی در شعر ابتهاج 01جدول 
 نام شمار نام شغل

 شغل

نام  شمار نام شغل شمار نام شغل شمار

 شغل

 شمار نام شغل شمار

 5 دمساز 4 نایی 4 زننای 3 مطرب 6 چنگی 4 پایکوب

 4 همدستان 4 همنوا 4 آوازهم 4 خواننوحه 6 سرانغمه 4 جونغمه

 4 پردازناله 4 آواهم 4 پردازنغمه 4 دوینده 4 خوشنوا 6 خوشخوان

           4 خیزناله

 

 فعلهای موسیقایی در شعر شهریار و ابتهاج
موسیقی و اعمال موسیقایی فعلهای خای خود را میطلبد. این افعال به مرور زمان در حوزۀ موسیقی تثبیت شده 

مورد بیشتر فراوانی را داراست. شهریار از فعلهای موسیقایی متنوعی استفاده  46با « سرودن»است. در شعر شهریار 

د یشان بکار رفته است. بعنوان مثال فعلی ماننئمعنایی و با تأكید بر معنای موسیقاما فعلها غالباً تکكرده است، ا

ادرچه پرداختهای متنوعی دارد )خواندن پرنددان، خواندن خواننده، غم درونی و انعکاس آن در آواز « خواندن»

 است.« خواندن»محدود به همان معنای رایج  آید،شکسته خواندن( اما آن زمان كه همراه با واهدان موسیقایی می

 

 : فعلهای موسیقایی در شعر شهریار00جدول 
 شمار فعل شمار فعل شمار فعل شمار فعل شمار فعل

دوش  4 نواختن 6 كوبیدن 4 زدن

 كردن

 4 نالیدن 7

 4 دفتن 4 شنیدن 3 رقصیدن 4 خواندن 46 سرودن

     4 ساختن 3 سر دادن 4 سر كردن

 
ه هنگام استفاده از فعلهای موسیقی خود را محدود به یک معنا نمیداند. او آن هنگام كه فعل موسیقایی را ابتهاج ب

ار نیز فعل ببا واهدان موسیقایی همراه میکند، به ظرفیتهای دونادون این فعلها توجه میکند. برای درک بهتر، این 

ی، ترسیم میکند. او در بافتی موسیقای« خواندن»تر از هرا مثال میزنیم. ابتهاج تصویری پویاتر و دسترد« خواندن»

را زبان حال عاشق « خواندن»را دعوتی به بیداری و همراهی میداند. همچنین « خواندن»بر خواندنِ آواز، عالوه

 جدهان و خواندن در جان نیز میگوید. در شعر ابتهامیداند و آن را به صدا و بلندی محدود نمیکند و از خواندن بی

 مورد بیشتر فراوانی را داراست. 61با « خواندن»

 : فعلهای موسیقایی در شعر ابتهاج02جدول 
 شمار فعل شمار فعل شمار فعل شمار فعل شمار فعل

 9 زدن 4 ریختن 4 رقصیدن 61 خواندن 6 خروشیدن

 7 شنیدن 4 سرودن 6 ساز كردن 3 ساختن 4 همنوایی كردن

 3 نواختن 47 دننالی 4 موییدن 6 دفتن 4 كوبیدن
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 صور خیال در شعر شهریار و ابتهاج
تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و كوشش ذهنی او برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت، چیزی 

مینامیم و عنصر معنوی شعر در همج زبانها و در همج ادوار همین خیال و شیوۀ « تصویر»یا « خیال»است كه آن را 

اعر در نشان دادن واقعیات مادی و معنوی است و زمینج اصلی شعر را، صور دونادون و بیکرانج این تصرف ذهن ش

(. از دذشته تا كنون بسیاری از شاعران اساس 6: 4375نوع تصرفات ذهنی تشکیل میدهد )شفیعی كدكنی، 

 موسیقی یکی از هنرهایی استتصویرآفرینی شعرشان را بر علوم، دانش و هنرهایی نهادند كه از آنها مطلع بودند. 

ای از اشعار كاركردی ادبی یافته است. شهریار برای انعکاس كه به شعر شهریار و ابتهاج راه پیدا كرده و در پاره

صنعت ادبی بهره برده است. باالترین بسامد به  47اش از هنری اصطالحات موسیقی در تصویرپردازیهای شاعرانه

مورد فراوانی اختصای یافته است. بازتاب موسیقایی صور خیال در شعر شهریار، دسترۀ  13تشبیه و مراعات نظیر با 

وسیعی دارد. ادر آن را با زنجیرۀ واهدان و تصاویری كه همراهش آمده، بررسی كنیم، به این موارد میرسیم: منِ 

و قدرت و جایگاه واالی  شاعر و بیان احوال بیرونی و درونی او، معشوق، طبیعت، اشیا، شعر، غم، شادی، دوستی

 موسیقی. 

بسیاری  اتفاق افتاده است.« مراعات نظیر»و « تشبیه»بیشترین نوآوریهای موسیقایی شهریار با استفاده از دو آرایج 

ای از تشبیهات موسیقایی شهریار، پویا و زنده است. در بسیاری از ابیات موسیقایی تداعی كالم او را بسمت زنجیره

یقایی میکشاند و آرایج مراعات نظیر در شعر او فراوان یافت میشود. از جمله نوآوریها و تصویرپردازیهای از واهدان موس

بدیع شهریار در آرایج تشخیص بچشم میخورد. موسیقی و متعلقات موسیقی در شعر او درک و احساس دارند و در 

ف ساز و آواز و موسیقی اشاره شده است. بسیاری از ابیات موسیقایی به برانگیزاننددی و برانگیخته شدن عواط

 (.677: 4)دیوان شهریار، ج « سنتور شد یتیم به داغ حبیب خویش/ بیمار شد ترانه به مرگ طبیب خویش»مانند: 
 

 : صور خیال در شعر شهریار03جدول 
 شمار صور خیال شمار صورخیال شمار صورخیال شمار صورخیال شمار صورخیال شمار صورخیال

 6 آمیزیحس 47 تلمیح 64 جناس 4 كنایه 44 استعاره 13 تشبیه

 13 نظیرمراعات 34 آراییواج 45 تناسبایهام 3 تضاد 3 پارادوكس 65 تشخیص

   4 مجاز 4 لف و نشر 4 تعلیلحسن 7 تکرار 4 اشتقاق
 

ز این تشبیهات سخن ادر میان انواع صور خیال، باالترین بسامد را در شعر ابتهاج دارد و در بسیاری از « تشبیه»

ها با غم و اندوه و درد همراه است و شاعر هایش. داه این خواستهشاعر است. شاعر از خود میگوید و خواسته« منِ»

ناپذیری و ب ا خواستن و ارادۀ نیرومند و دست از طلب نکشیدن در طلب وصل است و داه سخن از روحیج تسلیم

 (. 47)ابتهاج: « ویم به آواز بلند/ همچو نی در بندبندم بگسلندفاش میگ»وبوی آرمان دارد: است و رنگ

بازتاب موسیقایی صور خیال در شعر ابتهاج مضامین متعددی را دربر میگیرد و این مضامین با تصاویر دونادونی 

ی ساخته و پرداخته شده است. عشق و فراق و وصال، غم و درد، جامعه، مردم، ظلم و خفقان از مهمترین مضامین

 است كه ابتهاج به یاری موسیقی بتصویر كشیده است.  

 : صور خیال در شعر ابتهاج04جدول 

كاركرد  شمار كاركرد ادبی شمار كاركرد ادبی

 ادبی

 شمار كاركرد ادبی شمار كاركرد ادبی شمار

 5 جناس 45 ایهام 5 كنایه 4 استعاره 67 تشبیه

 5 تلمیح 44 آراییواج 1 ایهام تناسب 46 تشخیص 1 آمیزیحس

 6 اسلوب معادله 4 تضمین 1 حسن تعلیل 3 تکرار 43 مراعات نظیر
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 مقایسه و بررسی بازتاب موسیقی در شهریار و ابتهاج
جداول  هایدر جدولها و توضیحاتی كه ذكر شد، به بررسی بازتاب موسیقی در شعر شهریار و ابتهاج پرداختیم. داده

زتاب نگاه موسیقایی ایشان در شعرشان را فراهم میکند. ما بازتاب موسیقی و توضیحات تکمیلی، زمینج مقایسج با

اه وجوه تفاوت نگ»و « وجوه شباهت نگاه موسیقایی شهریار و ابتهاج»بندی در شعر شهریار و ابتهاج را در دو دسته

 با هم مقایسه خواهیم كرد.« موسیقایی شهریار و ابتهاج

 

 ار و ابتهاجوجوه شباهت بازتاب موسیقی در شهری

از مهمترین وجوه شباهت ابیات موسیقایی شهریار و ابتهاج، دانش، آداهی و زیست موسیقایی زیست موسیقایی: 

این دو شاعر است. این عامل سبب شده بخشی از مضامین ادبی شعر آنها با سازها، اصطالحات و افعال موسیقایی 

یشان اثر دذاشته و تصویرهای موسیقایی و ادبی بدیعی ساخته و پرداخته شود. این آداهی بر صور خیال شعر ا

 است. بینی و باورهایشان ساختهمتناسب با احساسات، جهان

 تار مینواخته و بارها به ارتباطش با این ساز اشاره كرده است:شهریار سه

 شرح شورانگیز عشق شهریار

 
 تار در غزل می یچد و سیم سه 

 (944: ی 6شهریار، ج)                             

اما در كنار نواختن ساز )كه بیشتر دلی بوده و متناسب با حال شاعر( زیست موسیقایی شهریار بیشتر متمركز بر 

جای دیوان شهریار آمده، است. بجز برخی اصطالحات عام موسیقایی كه در جای موسیقیدانانهمنشینی او با 

هریار هنرمندانی كه با ش»ط او با اهالی موسیقی اختصای یافته است. بسیاری از ابیات موسیقایی شهریار به ارتبا

ای اند و شاعر در اشعار خود به نام و خصال آنان اشاره كرده است، هر كدام در تاریخ هنر ایران چهرهدوست بوده

 (.69: 4374)س نتا، « آورندنام

ه است. او در نوجوانی مشق ویولن میکرده زیست موسیقایی ابتهاج متنوعتر بوده و آبشخورهای دونادونی داشت

موسیقی همواره در خانوادۀ سایه جایگاهی ویژه داشته است. پدر او میرزا آقاخان در جوانی تار مینواخته و »است. 

خواهر كوچکش، رفیعه، دذشته از فرادیری ویولن نزد مجید وفادار، آوازی نیکو داشته و در یک فیلم سینمایی 

(. سایه مشاغل مرتبط با 66: 4344)رک: عظیمی و طیه، « همراه داریوش رفیعی خوانده است آهنگی دوصدایی را

های موسیقی )دو سال ( در رادیو سرپرست برنامه4357-4354او شش سال )»موسیقی را نیز تجربه كرده است. 

 (.63: 4347)فیروزیان، « نخست دلهای تازه و س س كل موسیقی رادیو( بود

و لحظات خصوصی و عاطفی زنددی ایشان « منِ شاعر»از اشعارِ موسیقایی شهریار و ابتهاج به  برخیمنِ شاعر: 

اند و با یافتنِ مشابهتهایی در خود و آن ساز، اختصای یافته است. اغلب در این اشعار خود را به سازی مانند كرده

 اند:از حال درونی خویش دفته

 دیسییویم دلی شییکسییته و چنگی دسییسییته    

 
 زخمج غیبی هنوز میمویم ولی به 

 (331: ی 4)شهریار، ج                             

 بییا اییین دل مییاتییمییزده آواز چییه سییییازم   

 
 بشکسته نیم بی لب دمساز چه سازم 

 (44)ابتهاج، ی                                      

ریار و ابتهاج باالست. هم آنجا كه بسامد غم و اندوه در اشعار موسیقایی شههمراهی موسیقی با غم و اندوه: 

خود را به سازی مانند میکنند و بر وجه غمگنانج آن ساز و حال خویش تأكید میکند و هم آنجا كه از برانگیختن 
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 موسیقی بر حال نوازنده و مخاطب میگویند.

فت      مه سیییوز غم هجران تو د با من ه  سیییاز 

 
 تا درفتش ز پی مشق تو مشتاق به دست 

 (444: ی 4)شهریار، ج                             

 بییاز بییانییگییی از نیییسییییتییان میییییرسیییید    

نوییید          جران، بشییی ه ین شیییرح  نوییید ا  بشییی

 

 غم به داد غم رستان میرسد 

 با نی نالنده همدستان شوید

 (44)ابتهاج، ی                                      

 وجوه تفاوت بازتاب موسیقی در شهریار و ابتهاج

در ذیلِ زیست موسیقایی شهریار و ابتهاج به دانش و آداهی موسیقایی این دو شاعر اشاره كردیم.  نگاه موسیقایی:

های دهندۀ این است كه هر دو شاعر در بکاردیری و پرداخت موسیقی در شعرشان به جنبهمطالعج شعر ایشان نشان

های هنری اشعار رائه شد، به جنبهاند. در جدولها و توضیحاتی كه بویژه در بخش صورخیال اهنری توجه داشته

فاوت بینی متایم؛ اما آنچه در شعر موسیقایی این دو شاعر قابل توجه است، نگاه و جهانموسیقایی ایشان پرداخته

شهریار از مادر رمانتیک زاده شده بود. او همه »ایشان است. شفیعی كدكنی شهریار را شاعری رمانتیک میخواند. 

عصر او با آن فضاها غالباً با تخیل شاعرانج خویش ما را به فضاهایی برد كه دیگر شاعران همعمر در خیال زیست و 

(. این نگاه و درایش در شعر موسیقایی او نیز خود را نشان داده است. 173: 4346)شفیعی كدكنی، « بیگانه بودند

ق می ردازد. او خود را سازی میداند عنصر مهم شعر شهریار است و او در بسیاری از ابیات موسیقایی به عش« عشق»

 و وصال و نواختن معشوق را طلب میکند:

به سیییر و دوش من بکش     دسیییت نوازشیییی 

 
 سازی شدم كه شور و نوایی بخوانمت 

 (417: ی 4)شهریار، ج                              

 همچنین در برخی از ابیات، توصیفی موسیقایی از طبیعت ارائه میکند: 

 های خلوت در دل شبهای رؤیاییبه جنگل

 
 روشنها به ساز باد میرقصندكه هردم سایه 

 (914: ی 6)شهریار، ج                              

 های الوانردبار به شیشه

 
 خوش ضرب درفته با سرانگشت 

 (944: ی 6)شهریار، ج                            

سروده است، بخشی از ابیات موسیقایی او به این همنشینی و ارتباط  دانانموسیقیشهریار اشعار بسیاری را دربارۀ 

 هایی در سوگاختصای یافته است؛ داه از تأثیردذاری ساز ایشان میگوید، داه از همراهی با ایشان و داه مرثیه

 آنها.

ه یقایی بدنبال هم آمدای از كلمات موسدرایانه است و تنها زنجیرهبخشی از ابیات نیز دربردارندۀ نگاهی تداعی

 است:

 قطییار میکنیید این راسییییت پنجگییاه عجیییب 

 
 عراق و تُرک و بیات اصفهان و كرد و حجاز 

 (534، ی 4)شهریار، ج                            

. وبویی اجتماعی داده استفعالیتهای اجتماعی ابتهاج در طی سالیان، بر شعر او اثر دذاشته است و به شعر او رنگ

های عاشقانه سر نخواهد داد و با مردم ه در مقدمج سراب اظهار میدارد كه دیگر آوای دل دردمند و ترانهسای»

(. موسیقی در شعر سایه ابزاری است برای بیان اهداف او. داه با اشاره 455: 4359كوب، )زرین« ام خواهد شدگهم

 به بریدن و آسیبِ سازها از سکوت، خفقان و محدودیتها میگوید:
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 آن ستمگر بین كه تا از ره رسید

 
 دیسوی چنگ و دلوی نی برید 

 (43)ابتهاج، ی                                    

 و داه با بهره از تحرک و پویایی تصاویر موسیقایی در پی بیداری، آداهی و ب ا خاستن است:

 سماع سرد بیغمان خمار ما نمیبرد

 
 بسان شعله كاشکی قلندری درآمدی 

 (351)ابتهاج، ی                                     

 همنوا كن بانگ خود با بانگ ما

 
 تا جهان را پر كند شش دانگ ما 

 (79)ابتهاج، ی                                      

 

 در شعر شهریار و ابتهاج موسیقیدانان
 یقیدانانموسنشینی و ارتباط شهریار و ابتهاج با و توضیحات تکمیلی( دربارۀ هم موسیقیدانانپیشتر )در جدولِ 

های سایه دربارۀ دفتیم. شهریار شعرهای بسیاری دربارۀ دوستان موسیقیدان خود سروده است، اما سروده

یکی از وجوه تفاوت بازتاب  موسیقیدانانهای این دو شاعر دربارۀ بسیار اندک است. بسامد سروده موسیقیدانان

های شهریار ها جُست. سرودهان است و تفاوت معنادار دیگر را میتوان در مضمون این سرودهموسیقی در شعر ایش

بیانگر ارادت او به ایشان است. او هنگامی كه از ساز و نواختن ایشان و همراهی با ساز ایشان  موسیقیداناندربارۀ 

 دانانموسیقیهایش برای سرودهدر سوگ میگوید، ارادت و عالقج قلبی خود را به شخصیت و هنر ایشان ابراز میکند.

 نیز این ارادت و اندوه عمیق در فقدان ایشان را نشان میدهد:

 آخییرییین شییییور و نییوا بییدرقییج راه صییییبییا  

 
 كه هنر میرود و شور و نوا میمیرد 

 (145: ی 4)شهریار، ج                             

و با موسیقی حروف، اشتقاق، جناسها و ایهامها، لطف ابیات را  بهره برده موسیقیدانانشهریار در برخی ابیات از نام 

 دوچندان كرده است:      

 ز شوق، سوز دل آمیختم به نالج ساز

 
 كه ساز در كف معبود من عبادی بود 

 (553: ی 4)شهریار، ج                             

 تاجبخش ار بستاند به سه تار از ما دل

 
 گ ویالون ما راباز جان بخشد از آهن 

 (77: ی 4)شهریار، ج                                

 ساز حبیب سعی سماع حضور بود

 
 ای باغبان برس به نهال نجیب خویش 

 (677: ی 4394)شهریار،                           

در آرزوی نوای ساز داشته است. داه همچون شهریار  موسیقیدانانابتهاج ادرچه اندک اما نگاه متنوعتری به 

 موسیقیدان است و ارادتش را به نوازنده و ساز او ابراز كرده است:

فت          ند د كه میتوا یت شییییب هجران  کا  شییی

 
 حکایت دل ما با نی كسایی كن 

 (447)ابتهاج، ی                                     

 دان توجه كرده است:داه نیز به كاربرد ایهامی نام موسیقی

گ     بی  ی فی        تو د ط ل غزل سییییایییه نییدارد   ر 

 
 باز راهی بزن ای دوست كه آهی بزنم 

 (443)ابتهاج، ی                                    

ابتهاج داه با همان نگاه اجتماعی، موسیقیدان را مخاطب خود قرار میدهد. این یکی از تفاوتهای اساسی این بخش 
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رمند را پیشرو میداند و سکوت او را برنمیتابد. در شعری كه برای و بطور كلی شعر شهریار و ابتهاج است. ابتهاج هن

 محمدرضا شجریان سروده است او را به خواندن و حضور دعوت كرده است: 

ها خون اسییییت    جج دردیم و جگر  زیر سیییرپن

 
 ای شبان دل ما نالج نای تو كجاست 

 (665)ابتهاج، ی                                     

 گیرینتیجه
این پژوهش با هدف بررسی و مقایسج بازتاب موسیقی در شعر شهریار و ابتهاج نوشته شده است. نگارنددان با هدف 

حات ، واهدان و اصطالموسیقیداناندستیابی به این مهم به بررسی واهدان و اصطالحات مرتبط با موسیقی )سازها، 

وسیقایی، فعلهای موسیقایی و صور خیال( تخصصی موسیقی اصیل ایرانی، اصطالحات عام موسیقی، مشاغل م

بر آشنایی بیشتر و عمیقتر با ابیات موسیقایی شهریار و ابتهاج، اند. مطالعه و بررسی موارد مذكور عالوهپرداخته

ها و هایی به این شباهتبخشی از شباهتها و تفاوتهای موسیقایی شعر ایشان را بر ما آشکار كرد و ما با ذكر نمونه

 پرداختیم.تفاوتها 

در شعر شهریار و ابتهاج به وسعت میدان خالقیت این دو شاعر انجامیده است. آداهی ایشان از « موسیقی»

اصطالحات موسیقی و زیست موسیقایی مایج دسترش خالقیت ایشان شده است. مطالعه و بررسی شعر شهریار و 

بزاری برای انتقال مضمون موردنظرشان. شهریار ابتهاج نشان میدهد موسیقی برای این دو شاعر ابزار بوده است؛ ا

، واهدان و اصطالحات عمومی و موسیقیدانانو ابتهاج برای ساخت و پرداخت موسیقایی این مضامین از سازها، 

جه بندیها به برخی بیشتر توتخصصی موسیقی، مشاغل و فعلهای موسیقایی بهره برده و در هر كدام از این دسته

بار در شعر ابتهاج، از بین  14با فراوانی « نی»بار در شعر شهریار و  44با فراوانی « چنگ»ن سازها، اند. از میاداشته

بار در شعر ابتهاج، از میان  3با بسامد « لطفی»و « كسایی»بار در شعر شهریار و  63با بسامد « صبا» موسیقیدانان

بار در شعر ابتهاج، در  43شهریار و با بسامد  بار در شعر 55با بسامد « نوا»اصطالحات تخصصی موسیقی دستگاه 

مورد در شعر ابتهاج،  43مورد در شعر شهریار و با بسامد  69با بسامد « نغمه»میان اصطالحات عمومی موسیقی 

مورد فراوانی در  5با « دمساز»مورد فراوانی در شعر شهریار و  4با « چنگی»در بین مشاغل و كنشهای موسیقایی، 

مورد در شعر ابتهاج  61با « خواندن»مورد در شعر شهریار و  46با « سرودن»در بین فعلهای موسیقی  شعر ابتهاج،

مراعات »و « تشبیه»اند. بمنظور انعکاس هنری اصطالحات موسیقی و در حوزۀ صور خیال باالترین بسامد را داشته

 باالترین بسامد داشته است.بار در شعر ابتهاج  67با « تشبیه»بار در شعر شهریار و  13با « نظیر

از مهمترین وجوه شباهت ابیات موسیقایی شهریار و ابتهاج، زیست موسیقایی، پرداختن به منِ شاعر و بسامد باالی 

همراهی موسیقی با غم و اندوه است. مهمترین وجوه تفاوت در بازتاب موسیقایی شعر شهریار و ابتهاج را میتوان 

درایی و بخش مهمی از نگاه و پرداختِ جُست. عشق، طبیعت موسیقیدانانپرداختن به در نگاه موسیقایی و توجه و 

موسیقایی شهریار را شکل میدهد. اجتماع و نقد اوضاع اجتماعی و دعوت به بیداری و آداهی از مهمترین عوامل 

 دهندۀ نگرش و پرداختهای موسیقایی ابتهاج است. تشکیل

 

  نویسندگان مشاركت

آزاد اسالمی واحد دانشگاه علوم انسانی  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی زادهرضا اشرفآقای دكتر  .استشده استخراج مشهد

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب آقای سید بهروز ندیمی. اندبوده مطالعه
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ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده سید مجید تقوی بهبهانیآقای دكتر . اندداشته شنق

 پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندتخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده
 

  یقدردان و تشکر

 علوم انسانی دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، یاریپژوهش  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهدانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر ینا كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ بهپژوهش  مالی حامیان و افعمن احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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